Wypadek #1

Wypadek #3

Wypadek #5

Wypadek #7

Ze znajomym siedzisz w domu i słuchacie muzyki. Nagle z radia dowiadujecie się,
że do Waszego miasta zbliża się fala powodziowa. Twoi znajomi są przerażeni, starasz
się ich uspokoić i proponujesz:

Z lokalnej gazety dowiadujesz się, że Twojemu miastu grozi nieznana tropikalna choroba. Opowiadasz o tym swoim znajomym,
jeden z nich zaproponował zamknięcie
wszystkich szkół w mieście. Inny proponuje natychmiastowe zamknięcie się w domu
i niewychodzenie, dopóki niebezpieczeństwo nie minie. Nie zgadzasz się jednak
z nimi i proponujesz:

Razem z przyjacielem poszliście pojeździć
na rolkach do parku na obrzeżach miasta.
Gdy wracaliście niespodziewanie złapała
Was burza. Co powinniście zrobić, aby wakacyjna burza nie stała się tragiczna w skutkach?

Wracasz z siłowni i rozmawiasz z koleżanką
przez telefon. Nagle Twoją uwagę zwraca
okropny hałas i widzisz, że dwa samochody się zderzyły. Sytuacja wygląda poważnie, jeden z kierowców stracił przytomność.
Co zrobisz?

a. Ukucnąć w niżej położonym miejscu.

a. Zadzwonię pod numer alarmowy 112.

b. Wejść do budynku lub samochodu.

a. Będę postępować zgodnie z komunikatami
władz.

c. Odsunąć się od innych osób i drzew.

b. Zawiadomię osobę pełnoletnią
i poproszę ją o pomoc.

a. Poszukam informacji publikowanych
przez władze
b. Przeniosę cenne przedmioty
z niższych pięter domu na wyższe
c. Przygotuję zapasy takiej jak żywność,
woda pitna, radio, latarka
Surowce: 1 zasoby ludzkie, 1 sprzęt ratowniczy,
1 produkty spożywcze

b. Będę śledzić doniesienia o niej.

Surowce: 2 zasoby ludzkie, 1 sprzęt ratowniczy

c. Spróbuję zatrzymać inne pojazdy, uważając
na swoje bezpieczeństwo.
d. Zostanę przy poszkodowanych do czasu
przybycia ratowników.

c. Przygotuję zapasy na wypadek kwarantanny.
d. Dowiem się jak chronić się przed zakażeniem.

e. Udzielę pierwszej pomocy.

Surowce: 1 materiały medyczne,
1 sprzęt ratowniczy, 1 produkty spożywcze

Surowce: 1 zasoby ludzkie, 1 materiały medyczne,
1 pojazdy

Wypadek #2

Wypadek #4

Wypadek #6

Wypadek #8

Z fanpage Twojego miasta dowiadujesz się,
że fala powodziowa dotarła do Twojej miejscowości. Niestety, władzom nie udało się
jej zatrzymać. Musisz zdecydować, co zrobić,
żeby woda nie uszkodziła Twojego domu.

W czasie ferii wracasz z rodzinnego wypadu
na snowboard. Oglądasz zdjęcia na telefonie i nie zwracasz uwagi na to, co dzieje się
za oknem. Dopiero gdy robi Ci się zimno
zwracasz uwagę, że na drodze panuje okropna śnieżyca. Co robisz w tej sytuacji?

Jesteś wieczorem sam w domu i oglądasz
najnowszy odcinek ulubionego serialu
na laptopie. Zaczyna cię niepokoić zapach
spalenizny i nagle pojawiający się dym. Podejrzewasz, że to nieszczelny komin spowodował pożar domu. Jak zareagujesz?

a. Zablokuję wejścia do domu
workami z piaskiem.

Gdy wracasz ze szkoły zaczepia Cię nieznajomy w nowoczesnym czarnym BMW
i proponuje podwiezienie do domu. Mówi,
że możesz zadzwonić po znajomych i ich też
podwiezie. Gdy widzi, że jesteś nieprzekonany/a dodaje, że ma nowe głośniki i chętnie
je z Tobą przetestuje. Co robisz?

a. Poruszę rękami i nogami by się ogrzać.

b. Zabiorę samochód lub rower w wyżej
położone miejsce .

b. Zasugeruję by prowadzący zatrzymał
samochód.

a. Będę poruszać się blisko podłogi, by uniknąć
dymu.

a. Grzecznie, ale stanowczo odmawiam.

c. Wartościowe rzeczy przewiozę
w inne miejsce lub przeniosę
na wyższe kondygnacje.

c. Co jakiś czas uruchomimy silnik i ogrzewanie.

b. Dotknę lekko przedmiotów (np. klamek),
by sprawdzić czy nie są gorące.

b. Zawiadomię osobę pełnoletnią
i poproszę ją o pomoc.

c. Szukam schronienia na zewnątrz.

c. Odchodzę jak najdalej od samochodu.

d. Przykryję się kocem lub kurtką, która jest
w samochodzie.

d.

Surowce: 2 materiały medyczne, 1 pojazdy
Surowce: 1 zasoby ludzkie,
1 produkty spożywcze, 1 pojazdy

Surowce: 1 sprzęt ratowniczy,
1 produkty spożywcze, 1 pojazdy

d. Dzwonię na 112, i staram się przekazać jak
najwięcej informacji dyspozytorowi.
e. Mówię o wydarzeniu rodzicom
lub wychowawcom.
Surowce: 1 materiały medyczne, 2 pojazdy

Wypadek #9

Wypadek #11

Wypadek #13

Wypadek #15

Podczas przedświątecznych zakupów z rodzicami jesteś świadkiem kradzieży. Pewien
nastolatek bierze z półki najnowszą grę GTA
V i chowa ją do kieszeni w kurtce. Rozgląda
się po sklepie i szybko idzie w kierunku wyjścia. Co robisz?

Wychodząc ze szkoły idziesz na przystanek autobusowy i dostrzegasz, że zebrało
się wokół niego dużo osób. Podchodzisz
na bezpieczną odległość i widzisz, że grupa wandali w wieku licealnym niszczących
przystanek. Kilku Twoich znajomych podeszło bardzo blisko i nagrywają zdarzenie na
Snapchata. Co robisz?

Razem ze znajomymi siedzisz popołudniu
nad rzeką. Robicie sobie zdjęcia i żartujecie. W pewnym momencie słyszysz potężny
grzmot, któremu towarzyszą silny wiatr oraz
czarne chmury, szybko nadchodzące w waszą stronę. Domyślasz się, że nadchodzi burza z piorunami. Co robisz?

Idziesz ze znajomymi pojeździć na łyżwach,
gdy zauważacie jakie tłumy są już na lodowisku postanawiacie pójść na zamarznięte jezioro w pobliżu. Zbieracie się wszyscy
na środku jeziora i robicie selfie gdy nagle
lód zaczyna pękać i jedna z koleżanek wpada
do wody. Co robisz?

a. Zostaję na otwartej przestrzeni.

a. Dzwonię od numer alarmowy.

b. Szukam schronienia w budynku.

b. Nie biegnę do niej.

c. Nie używam telefonu.

c. Próbuję podczołgać się do koleżanki i podaję
jej szalik lub gałąź.

a. Mówię o wydarzeniu rodzicom lub
wychowawcom.
b. Informuje ochroniarza o zaistniałym
zdarzeniu.
Surowce: 2 produkty spożywcze, 1 pojazdy

a. Nie podchodzę bliżej i nie zwracam uwagi,
aby nie narazić się na agresję z ich strony.
b. Zawiadomię osobę pełnoletnią lub
funkcjonariusza i poproszę ją o pomoc.
c. Dzwonię pod numer alarmowy.

Surowce: 1 materiały medyczne,
2 sprzęt ratowniczy

d. Po wyciągnięciu koleżanki okrywam ją ciepłą
kurtką.
e. Zostaję z koleżanką do przyjazdu służby
ratunkowej.

Surowce: 2 sprzęt ratowniczy, 1 pojazdy

Surowce: 2 zasoby ludzkie, 1 pojazdy

Wypadek #10

Wypadek #12

Wypadek #14

Wypadek #16

Gdy wracałeś/aś z treningu piłki nożnej
przez swoje osiedle pod jedną z klatek dostrzegłeś osobę leżącą na ziemi. Gdy podchodzisz bliżej widzisz, że to Twoja sąsiadka,
leży nieruchomo a obok niej stoją przewrócone torby z zakupami. Co robisz?

Wracasz wieczorem do domu po wieczornym spotkaniu ze znajomymi. Podchodzi
do Ciebie dwóch uczniów, którzy chodzą
do pobliskiego liceum. Namawiają Cię do
wzięcia woreczka z białym proszkiem, który pomoże Ci w nauce. Dodają, że pierwszy
raz dadzą Ci na spróbowanie, a jak będziesz
chciał więcej mogą Ci sprzedać. Co robisz?

Podczas nieobecności rodziców zaprosiłeś/
aś do domu dziewczynę/chłopaka i postanowiliście usmażyć naleśniki. Wlewacie ciasto
na patelnię i odchodzicie do Twojego pokoju
żeby puścić muzykę. Gdy wracacie do kuchni zauważasz dym oraz płomienie wydobywające się z patelni. Co robisz?

W gorący, lipcowy dzień pojechałeś/aś z rowerami z przyjaciółmi nad wodę. Na plaży
przed kilka godzin gracie w siatkówkę plażową i opalacie. Jeden z kolegów źle się poczuł, omdlał i jest bardzo rozgrzany. Podejrzewacie, że to przez udar słoneczny. Jak mu
pomożesz?

a. Nie gaszę oleju wodą

a. Przenoszę go z zacienione miejsce
lub do budynku.

a. Sprawdzam czy jest przytomna; głośno
mówię, lekko potrząsam.
b. Dzwonię pod numer alarmowy.
c. Zostaję przy poszkodowanym do czasu
przybycia ratowników.
d. Udzielam pierwszej pomocy.
Surowce: 2 materiały medyczne,
1 sprzęt ratowniczy

a. Odmawiasz przyjęcia woreczka z proszkiem.
b. Zawiadomię rodziców lub szkołę tych dwóch
chłopaków.
c. Odchodzę od nastolatka.
Surowce: 1 sprzęt ratowniczy, 2 sprzęt ratowniczy

b. Próbuję przykryć patelnię przykrywką,
aby ograniczyć dostęp tlenu.

b. Układam kolegę w pozycji półleżącej.

c. Po ugaszeniu wynoszę patelnię na zewnątrz.

c. Kładę zimny kompres na czoło kolegi.

d. Otwieram okna, aby przewietrzyć
pomieszczenie.

d. Podaję koledze wodę do picia.

e. W razie nieopanowania ognia dzwonię
na numer alarmowy.
f. Opuszczam dom i czekam na służby
ratownicze.
Surowce: 2 sprzęt ratowniczy, 1 pojazdy

e. Zawiadamiam rodziców kolegi.
Surowce: 1 zasoby ludzkie, 2 pojazdy

Wypadek #17

Wypadek #19

Wypadek #21

Wypadek #23

Podczas meczu piłki nożnej na Stadionie Narodowym wybuchł pożar. Zarządzono ewakuację,
o czym poinformowano przez głośniki. Ludzie
zaczynają panikować i wybiegać z obiektu. Starasz się opanować emocje żeby sprawnie wziąć
udział w ewakuacji. O czym musisz pamiętać?

Razem z dwoma koleżankami wracasz ze szkoły
do domu. Przy drodze dostrzegacie małego
rannego kotka. Twoje koleżanki od razu chcą
podbiec i zabrać kota do domu jednak zatrzymujesz je. Co proponujesz zrobić?

Po długich namowach udało Ci się przekonać mamę żeby pozwoliła Ci jechać
na weekend z kolegami nad jezioro. Obiecujesz jej, że będziesz zachowywać się ostrożnie i rozważnie. O czym będziesz musiał pamiętać w czasie kąpieli w jeziorze?

Razem z rodzicami poszliście na obiad
do chińskiej restauracji niedaleko Waszego
domu. Zamówiłeś danie, którego jeszcze
nigdy nie próbowałeś. Po powrocie do domu
czujesz, że zaczyna bardzo Cię boleć brzuch.
Co robisz?

a. Będę kąpać się tylko w miejscach
strzeżonych.

a. Natychmiast powiadamiam rodziców.

a. Proszę o pomoc osobę dorosłą.
a. Zwracam uwagę, żeby nie zastawiać
przedmiotami korytarzy, przejść, wyjść
ewakuacyjnych.

b. Nie podchodzę do kotka.
c. Dzwonię do straży miejskiej

b. Nie zamykam drzwi ewakuacyjnych na klucz.
c. Zwracam uwagę na znaki ewakuacyjne, które
pokazują bezpieczne drogi ewakuacji.

Surowce: 2 produkty spożywcze, 1 pojazdy

b. Trzymam się blisko brzegu.

c. Nie próbuję wywołać wymiotów.

c. Nie skaczę do jeziora, gdy nie znam dna.
d. Stosuję się do wytycznych sygnalizowanych
flagami.

d. Podczas silnego zadymienia poruszam się
przy ścianach, by nie stracić orientacji oraz jak
najbliżej podłogi, co ułatwi oddychanie.

b. Nie jem ani nie piję.

Surowce: 1 materiały medyczne,
1 produkty spożywcze, 1 pojazdy

Surowce: 1 zasoby ludzkie,
1 produkty spożywcze, 1 pojazdy

e. Idę zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
f. Stosuję się do zaleceń służb.
Surowce: 1 materiały medyczne,
1 produkty spożywcze, 1 pojazdy

Wypadek #18

Wypadek #20

Wypadek #22

Wypadek #24

Po piątkowych lekcjach idziesz na trening
koszykówki. Waszą drużynę czeka ważny
mecz, dlatego na treningu dajesz z siebie
wszystko. Chcesz być jak najlepiej przygotowany/a do meczu. Niestety przeceniłeś/aś
swoje siły i z wysiłku dostajesz silnego krwotoku z nosa. Co robisz?

Na lekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa macie w grupach wykonać plakat informujący
o tym jak powinna wyglądać dieta w czasie
upałów. O czym napiszecie w swojej pracy?

Gracie ze znajomymi w podchody w pobliskim lesie. Gdy schodzicie z głównej ścieżki
i zagłębiacie się w las waszą uwagę przykuwa metalowy przedmiot. Domyślacie się,
że to stary granat. Co robisz?

Twoi znajomi zrobili zakład o to, że napiją
się płyny do mycia okien. Zanim udało się
ich powstrzymać jeden z kolegów zdążył się
go napić. Co musisz zrobić, aby jej pomóc?

a. Proszę o pomoc osobę dorosłą.

c. Powinienem jeść lekkie i zbilansowane
posiłki.

b. Siadam i oczyszczam nos.
c. Pochylam głowę do przodu.
d. Kładę zimny kompres na czole.
e. Umieszczam zwinięty rulon z chusteczki
do nosa.
Surowce: 1 materiały medyczne, 1 sprzęt
ratowniczy, 1 produkty spożywcze

a. Powinienem regularnie pić wodę.
b. Powinienem jeść dużo owoców i warzyw.

a. Natychmiast informuję osobę dorosłą.
a. Nie dotykam przedmiotu.
b. Informuje dorosłych o znalezisku
c. Dokładnie zaznaczam miejsce, w którym jest
znalezisko.

b. Dzwonię pod numer alarmowy.
c. Nie podaję jej niczego do picia.
d. Zabezpieczam substancję i pokazuję
lekarzowi.

Surowce: 2 zasoby ludzkie, 1 produkty spożywcze
Surowce: 2 materiały medyczne,
1 sprzęt ratowniczy

Surowce: 1 materiały medyczne,
1 produkty spożywcze, 1 pojazdy

Wypadek #25
Późną jesienią wracasz od kolegi na rowerze. Niespodziewanie zaczyna padać ulewny deszcz, przed którym nie masz się gdzie
schować. Szybko cały przemakasz i robi
Ci się bardzo zimno. Co zrobisz po powrocie
do domu?
a. Zdejmuję przemoczone ubranie.
b. Piję ciepłą herbatę.
c. Siadam w ciepłym miejscu i okrywam się
kocem.
d. Suszę włosy.
Surowce: 2 zasoby ludzkie, 1 produkty spożywcze

